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Gnejsenbladet
Gårdsfesten 8 september
Det är lätt att få hybris när fler än 15 medlemmar
befinner sig på samma plats samtidigt, men gårdsfesten
blev milt sagt en framgång. Drygt 50 medlemmar deltog.
I samband med detta har Gnejsen2 blivit med partytält.
Ett extratack till Lisa för allt fix.

Extrastämma röstade ja till arrendeavtal

Lägenhetsförsäljningar

Extrastämman den 27/8 röstade ja och godkände därmed styrelsens förslag att upprätta ett arrendeavtal med
köparna av de nya lägenhetrna i port 52.
Styrelsen har även gett ej närvarande närmast berörda
medlemmar i port 50–52 möjlighet att yttra sig.

Uppmätning av de nybyggda lägenheterna i port 52
är gjord. En av dem ska säljas snarast, med den andra
återstår ett par detaljer innan försäljning.

Nya torkskåp!

Cykelrensning

Våra trötta torkskåp skall bytas ut så snart som möjligt.
Installationen sker under hösten. De nya skåpen är enligt
uppgift moderna, energisnåla samt mer effektiva än de
gamla.

För att ge fler möjlighet att låsa fast eller ställa in
sin cykel är det nu dags för en utrensning både i
cykelrummet och på gården. Under vecka 38 markeras
cyklarna med ett rött band. Ta bort det röda bandet
senast 31 oktober om du vill ha kvar din cykel. Alla
cyklar som saknar ägare, dvs. fortsatt har bandet kvar
i november, kommer att omhändertagas och ställas i
karantän innan de slutligen forslas bort i början på 2020.

Vi återkommer med installationsdatum när vi vet mer.

Ventilationskontroll (OVK)
Senaste beskedet från ventilationsfirman är att arbetet
bör vara slutfört inom några veckor, om inget oförutsett inträffar.

Utöver detta sålde förenigen en hyresrätt på 19 kvm
under våren.

Traditionsenlig soprumsartikel
Efter mycket slit har det blivit något bättre ordning
i sopsorteringsrummet. MEN fortfarande gäller att
byggmaterial, färg, lampor och batterier inte hör dit.
Batterier kan slängas vid den kommunala sopstationen
på Varvsgatan. Och lägg inte lampor på elementet, där
blir de bara liggandes.

Fastighetsförvaltning
Har du problem i bostaden som inte faller under
föreningens ansvar? Kontakta gärna City Förvaltning,
info@cityforvaltning.se eller 08-20 75 80. Observera att
sådana ärenden bekostas av enskild medlem.
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